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Onderwerp Statenbrief: 
Samenwerkingsovereenkomst data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Als het om gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht gaat, hebben wij stevige ambities. Samen met onze 
partners willen wij een regio zijn waarin alle inwoners nu en in de toekomst goed en gezond kunnen leven, 
wonen, werken en ontspannen. Onze omgeving bepaalt voor een belangrijk deel onze gezondheid. We stellen 
gezondheid daarom centraal in ons omgevingsbeleid, in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteitsbeleid. 
De ontwikkelingen in verstedelijkte gebieden/regio’s - met een grote impact op maatschappelijke opgaven zoals 
klimaatadaptatie, energietransitie, veilige en duurzame voedselketen en het (her)gebruik van schaarse 
grondstoffen - staan aan het begin van een technologische en sociale doorbraak. De snel opkomende 
digitalisering, datagestuurd werken en het internet hebben grote invloed gekregen op vrijwel alle facetten van het 
(gezond) stedelijk leven.  
Wij willen dat deze ontwikkelingen bewust worden ingezet voor de verbetering van onze leefomgeving. Daartoe 
wordt de samenwerkingsovereenkomst ‘Data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven’ ondertekend.  
 
Voorgeschiedenis 
Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch 
vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven van de provincie. Het is ook 
een opgave die de hele regio verenigt. Veel van onze partners hebben gezonde leefomgeving op de (bestuurlijke) 
agenda staan en in verschillende netwerken en projecten werken wij reeds met hen samen. 
De provincie Utrecht denkt vanzelfsprekend al langer na over de bewuste inzet van digitalisering, datagestuurd 
werken en internet voor de verbetering van de leefomgeving. Hiervoor werken we al regelmatig, samen met 
betreffende ketenpartners, aan open dataplatformen, sensoren en een analysetool als prototype van een digitale 
kopie van de leefomgeving. Op dit moment werken we samen in verschillende projecten waaronder fietsend 
meetnet’. Op 4 december bent u over een aantal van deze projecten al geïnformeerd tijdens de informatiesessie 
‘De democratische duiding van data’. 
 
Essentie / samenvatting 
Gedeputeerde Van Muilekom ondertekent uiterlijk 14 mei namens het college van Gedeputeerde Staten 
(vanwege de Corona-crisis de digitale versie van) de samenwerkingsovereenkomst ‘Data- en kennishub Gezond 
Stedelijk Leven’. Deze data- en kennishub beoogt een verbindende rol te hebben in het gezamenlijk ontwikkelen 
van wetenschappelijk onderbouwde maatregelen ter bevordering van gezond stedelijk leven door overheden 
bedrijfsleven en burgers. In de data- en kennishub werken RIVM, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, 
Economic Board Utrecht, stichting Future City foundation, Civity en de provincie Utrecht samen aan gedeelde 
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data, kennis en tools op het gebied van gezond stedelijk leven. Dit gebeurt aan de hand van door partners 
ingebrachte praktijkgerichte projecten. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven we dit, 
momenteel nog redelijk gefragmenteerde, kennisecosysteem een structureler karakter en kan de samenwerking 
in projecten en pilots onder de vlag van de data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven beginnen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In de data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven doen we in samenwerking met de verschillende hub-partners 
kennis op over gezond stedelijk leven aan de hand van praktijkgerichte pilots/projecten. Met deze nieuwe kennis 
werken we toe naar concrete, bruikbare handvatten voor toepassing in de praktijk ten gunste van een gezonde 
leefomgeving voor iedereen, nu en in de toekomst.  
De data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven heeft als doel de integrale kennis over gezond stedelijk leven te 
vergroten door: 
1. samen in een leer- en experimenteeromgeving praktijkgericht te werken aan data en kennis over gezond 

stedelijk leven;  
2. het verbeteren en gebruik van een netwerk van data en te werken aan een integraal afwegingskader voor 

gezond stedelijk leven; 
3. te werken aan een digitale kopie van de regionale leefomgeving (digital twin) met zicht op welke factoren 

invloed hebben op gezondheid van de inwoners; 
4. het organiseren van masterclasses en netwerkbijeenkomsten over gezond stedelijk leven. 
 
In onderstaand figuur zijn de producten van de data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven schematisch 
weergegeven. 
 

 
Corona-crisis 
Het is nog onduidelijk wat het effect is van de Corona-crisis op het provinciale beleid op het gebied van gezonde 
leefomgeving in het algemeen en op de data- en kennishub in het bijzonder. Verwacht wordt dat betrokken 
partijen hun prioriteiten tijdelijk zullen verleggen. Dat is heel begrijpelijk. De effecten op de economie zijn evident. 
Dat zou kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering van allerlei projecten in de regio. In overleg met betrokken 
partijen worden eventuele gevolgen in kaart gebracht. 
 
Financiële consequenties 
Het lidmaatschap van de data-en kennishub Gezond Stedelijk Leven vereist een jaarlijkse financiële bijdrage van 
€ 20.000. In de eerste twee jaar van de data- en kennishub wordt een korting op deze lidmaatschapskosten 
toegepast van 50% voor het jaar 2020 en 25% voor het jaar 2021. Dit betekent dat de provincie dit jaar € 10.000 
bijdraagt aan de data- en kennishub en in 2021 €15.000. Pas daarna geldt het volledige jaarbedrag van € 20.000. 
De financiering van projecten kan uit verschillende bronnen komen. Denkbaar zijn onder meer in-kind (met name 
inzet van personeel en gebruik van apparatuur, zoals b.v. sensoren) en in-cash (financiële) bijdragen van 
betrokken partijen, overheidssubsidies, opdrachten van (externe) publieke en private partijen. 
De lidmaatschapskosten van de provincie Utrecht worden gedekt vanuit het programma Gezonde Leefomgeving 
(Programma 3 Bodem, water en milieu, beleidsdoel 3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving). De 
projecten worden in principe gefinancierd (in tijd en middelen) vanuit de betrokken domeinen, met de mogelijkheid 
van cofinanciering vanuit het innovatiebudget van Informatievoorziening & Automatisering (IEA). 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Het oorspronkelijk plan was om de ondertekening van de samenwerkingsbijeenkomst op 14 mei te laten 
plaatsvinden als onderdeel van een groot evenement met verschillende werksessies. In verband met het 
Coronavirus is dit evenement verplaatst naar een nog te bepalen datum in het derde of vierde kwartaal van 2020. 



 

  

 

De werksessies, die al werden voorbereid voor het oorspronkelijke evenement van 14 mei, worden nu in de 
periode tussen de ondertekening in mei en het evenement aan het einde van dit jaar aangeboden als webinars. 
Genodigden voor het evenement van 14 mei en overige geïnteresseerden worden via een mailbericht persoonlijk 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van ons besluit de samenwerkingsovereenkomst data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven te 
ondertekenen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


